MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL
EDITAL Nº 4/2021 GAB-FOR/DG-FOR/FORTALEZA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA
O MESTRADO EM TECNOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL DO IFCE CAMPUS FORTALEZA
ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA
O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão Ambiental (PGTGA) informa a
seguir as orientações para o período de matrícula dos candidatos selecionados no processo seletivo
destinado ao preenchimento de vagas no curso de Mestrado Acadêmico em Tecnologia e Gestão
Ambiental do PGTGA para o semestre 2021.2 (EDITAL Nº 4/2021 GABFOR/DGFOR/FORTALEZA-IFCE).
1. A documentação para efetivação das matrículas dos candidatos selecionados pelo EDITAL Nº
4/2021 GAB-FOR/DG-FOR/FORTALEZA, conforme RESULTADO FINAL do processo seletivo,
deve ser enviada para o email: dippg.secretaria@ifce.edu.br, no período de 30 de agosto a 01 de
setembro de 2021.
Para realização da matrícula, os candidatos classificados e que estejam dentro das vagas
ofertadas deverão enviar e-mail a secretaria com os documentos (em PDF) relacionados a seguir:
• foto 3x4 recente e colorida;
• documento de identidade com foto nítida e reconhecível (Registro Geral, Carteira Nacional de
Habilitação, etc.);
• comprovante de inscrição do CPF emitido pela Receita Federal do Brasil, no caso de candidato
brasileiro;
• passaporte, no caso de candidatos estrangeiros;
• certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral no período de inscrição, no
caso de candidato brasileiro;
• documento que comprove quitação com as obrigações militares, no caso de candidato brasileiro do
sexo masculino;
• diploma oficial de curso superior de licenciatura plena, de bacharelado ou de tecnologia ou
declaração que o substitua. Caso o candidato possua mais de uma graduação, o mesmo deve optar por
uma delas no momento do envio da documentação.
• histórico escolar do curso superior correspondente ao diploma oficial ou à declaração que o
substitua.
A documentação enviada será conferida. Caso esteja completa e correta, o candidato
receberá um e-mail da secretaria com o formulário de matrícula e a relação de disciplinas ofertadas
no semestre 2021.2. Estas informações devem ser reenviadas para o email:
dippg.secretaria@ifce.edu.br
A previsão para início das aulas do semestre 2021.2 no PGTGA é 06 de setembro de 2021.

Fortaleza, 26 de agosto de 2021.

